Sondagem Industrial do Estado de São Paulo
Atividade industrial paulista avança em junho

Julho/2020

A Sondagem Industrial aponta que junho
foi mais um mês de recuperação da atividade no
setor. O índice de produção apresentou aumento
expressivo, subindo de 41,2 para 52,5 pontos. O
resultado indica expansão do produto industrial
frente ao mês anterior, uma vez que o indicador
se encontra acima dos 50,0 pontos. A utilização
da capacidade instalada (UCI) avançou para
61,0%, uma alta de 7,0 p.p., mas que ainda
significa uma utilização efetiva da capacidade
muito abaixo do usual.
O indicador de estoques finais recuou no mês de
junho, sinalizando uma leve diminuição dos
estoques na comparação com o mês anterior.

As expectativas, pelo segundo mês
consecutivo, apresentaram resultados melhores
que o mês anterior. Todos os indicadores
avançaram em julho e continuam a trajetória de
recuperação de parte da queda acumulada no
último trimestre. O indicador de demanda (54,4
pontos) e de compra de matéria-prima (51,4)
ficaram acima da linha de estabilidade dos 50,0
pontos. Por sua vez, quantidade exportada (49,2
pontos) e emprego (47,7 pontos) continuam
apontando pessimismo por parte do empresário
industrial paulista.
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A intenção de investimento do empresário industrial paulista avançou 3,5 pontos no mês de julho,
acompanhando a melhora das expectativas. O resultado, no entanto, mostra uma recuperação tímida do
indicador, muito abaixo do registrado no mesmo período de 2019 (53,0 pontos). Assim, o índice permanece
7,2 pontos abaixo da média histórica e muito abaixo do nível observado no início deste ano.

Situação financeira da indústria paulista
O 2º trimestre de 2020 foi marcado pela piora da situação financeira da indústria no estado de São
Paulo. Todos os indicadores recuaram na passagem trimestral e se situaram abaixo dos 50,0 pontos. O
indicador de acesso ao crédito atingiu o seu nível mais baixo dedes o início da série em 2010.

A Sondagem Industrial passou a ser divulgada mensalmente em janeiro de 2010.
Perfil da amostra: 166 empresas, sendo 43 pequenas, 73 médias e 50 grandes.
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